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Suitsuterror sunnib pisarsilmi tualetti
Vanglast vabanenud
suitsuhimulise naabri
tõttu võttis astmahaige
pensionär jõuluõhtu vastu lahtise aknaga teki all
vesistades. Seaduse käed
jäävad tema päästmiseks
aga lühikeseks.
Et elusügis Aardla tänaval
Niina Kivivare jaoks kõike
muud kui helge on, tajub juba
treppikotta sisenedes, kui kogenematud hingamisteed kõikehõlmav sigaretiving matab.
Nõukaaegse ventilatsioonisüsteemi omapärade tõttu pole
pääsu ka korteriukse taga.

Sõda seinalehes
“Mul on astma ja õhtuti mitu
hoogu selle haisu pärast,” kirjeldas vanaproua kannatusi. “Vetsus on seis selline, et ära parem
vetsu mine – ikka tuleb kõik
läbi, kuigi mul on ventilatsioon
kinni kleebitud. Järelikult istub
keegi peldikus ja teeb suitsu.
Miks just mulle tuleb?”
Mõistagi on Kivivare otsinud
tuge ja mõistmist korteriühistult, ent tulutult. “Kirjutasin
veenäitude taha, et asi pole paranenud ja ikka suitsetatakse,”
meenutas südikas naine. Järgneski juhatuse pöördumine
teadetetahvlil, mille kohaselt
muidugi ei saa keelata enda korteris suitsetamist, aga tuleb oma
toimetused teha nii, et ei häiri
naabreid. “See kiri tõmmati juba
järgmisel päeval maha!”
Siit hargneski Kivivare iseseisev uurimistöö, mille käigus ilmnes, et kogu trepikoja
võimukese on koondunud
ühe perekonna kätte, kes oma
kombitsad lausa üle kolme
korteri laotanud on. “Küllap
oma perekonna liikmed, kes
väga hästi teavad, kes suitsetab

ja kes mitte, kirja hävitasidki,”
teadis Kivivare. “Meie trepikoja vanem on ühe suitsetaja poeg, kes ei võta asja vastu
mitte midagi ette.”
Ühistu juhatuse liige Tarmo
Lehiste tunnistas, et on ühes
infoga veetarbimise kohta ka
temaatilisi läkitusi saanud.
“Tean küll meie trepikojast
kahte suitsumeest,” märkis
temagi. “Olen infotahvlile kirjutanud igasugu manitsevaid
kirju paragrahvidega, niivõrd,
kui selles probleemis üldse paragrahvidele toetuda saab.”
Selgeks teeb seadusetäht vähemalt selle, et üldkasutatavas
ruumis – koridoris, trepikojas
– kimuda ei tohi. “Seal enam
keegi ei tõmba ka, sellest oleme tänu tubakaseadusele lahti saanud,” lisas Lehiste. “Aga
korteris tõmbamine on rohkem selline IQ küsimus. Põhiseaduse paragrahv 32 järgi on
eraomand püha, seal kellegi
keelamist ma ette ei kujuta.”
Kivivaret täismeeste põhjendused, justkui hakkaks neil
õues tubakat nautides külm,
karvavõrdki ei liiguta. “Aga kes
aitab mind, kui ma pean hommikust õhtuni suitsuhaisu
taluma? Asi pole ainult minus,
ka alt naaber kardab,” rõhutas viiekorruselise paneelmaja neljandal korrusel vaevlev
proua, et pole oma seisukoha

juures üksi. “Sõitis üldse ära
maale, sest ütles, et tema ei
suuda siin enam olla.”
Probleem on eriti hulluks
läinud eelmise aasta märtsist,
mil ühistarekeses vahetati
torusid. “Kui on kuskil midagi lahti, saaks seda ju ometi
kontrollida. Mina olen üksik
inimene ja ei lähe neid torusid
parandama,” arvas Kivivare.
“Võõrasse korterisse ei saa ma
ammugi minna vaatama, mis
seal tehtud või tegemata on.
See on ikka korteriühistu asi.”
Lehiste sõnul tuleb vähemalt
osaliselt leppidagi asjaoluga,
et kortermajas elu nii käibki.
“Räime-, kapsapraadimine –
kõik need kuramuse lõhnad kipuvad üles tulema. Eks nende
Vene ajal ehitatud majade ventilatsioon olegi täpselt selline,
nagu ta on,” tõdes ta.

Vale ohver
Samas pillas juhtkonna
esindaja mõttekäigu Kivivare
tuulutamisharjumuste kohta.
“Tean, et ta hoiab astmaprobleemi tõttu aknaid lahti. Mina
aga mõtlen, et võib-olla see
akna lahtitõmbamine tekitab
just teistpidi tuuletõmbe ja kisubki lõõrist suitsu üles,” pakkus Lehiste. “Kui ta on kõik
avad kinni pannud, aga ikkagi
tuleb, siis järelikult on kogu
see värk nii hõre, et õhuvoolud

liiguvad õhutuskanalites
omasoodu. Toss tuleb ju nõelasilmast ka läbi, vesigi tuleb.”
Täielik õudus hakkas Kivivare jaoks pihta eelmise aasta
23. detsembrist. “Istud toas,
turtsud, plärtsud, aken on lahti, külm, istud vatiteki all – kas
see on normaalne elu?” päris ta
retooriliselt. Sestpeale keeldus
ta kütte eest tasumast ning
nüüdseks on üleval kopsakas
võlg.
Et ametkondadest asja pole,
asus Kivivare Tartu Ekspressi
turvaeskordi saatel ise maja
peal õigust nõudma. Esimese
nätaka sai kirja korrus allpool
elutsev Raimond Härsing.
“Mina tahan teada, kes suitsetab siin korteris nii hirmsasti,
et mina enam elada ei saa!” põrutas vanaproua.
Paraku esimene ohver nii
kergelt verest välja ei löönudki ja asus end otsemaid õigustama, kinnitades, et on toas
kimumise patust puhas juba
mitukümmend aastat. “Ise
omal ajal küll suitsetasin, aga
praegu suitsetan niivõrd vähe,
tervise pärast lihtsalt ei või,”
kinnitas Härsing. “Ma ei ole
küll eriti lõhnatundlik, aga ega
ma ka ei kannata, kui keegi
siseruumis suitsetab. Kui 23
aastat tagasi oma firma tegin,
siis oli esimene tingimus, et
lõpetame selle jama ära, mitte

üks sigaret enam. See töötab
siiamaani!”

Vägipruuk ei nörrita
Siiski ei tõrkunud Kivivare esimese komistuskivi ees
kohkuma, vaid pööras teraviku veel korruse võrra alla, kus
toimetab äsja kinnipidamissuhte lõpetanud härra. Vägistamissüü proua hinnangul
siiski kuigi suur ei ole. “See ei
puutu praegu asjasse ja on juba
aegunud. Praegu on just suitsetamisega probleem,” tõrjus
ta süüdistusi.
Kuigi huviorbiiti sattunud
korteriomaniku auto laiutas
maja ees, jättis sealne vanapaar
ukse avamata, mispeale Kivivare taas meeleheitesse sattus.
“Tulebki niimoodi välja, et ega
pingutustest midagi tolku ei
ole,” kurtis ta. “Ega õiget süüdlast ei leiagi, ka ühistu esimees
ütles mulle, et see on surnud
ring, te midagi teha ei saa.”
Lehiste tunnistas, et probleem on raske ja kindlasti mitte üheselt lahendatav, kuid nii
mustades toonides olukorda
siiski ei näinud. Küsimus on
plaanis üles tõsta kevadel peetaval üldkoosolekul.
KAUR PAVES
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Pakume abi laserteraapiaga.
Info ja registreerimine 56 47 22 91
Targa Tervise Pesa,
Riia 24, Tartu www.targatervis.ee

UUDISED

Neljapäev, 24. märts 2016

LUGEJA KIRI
Riia tänav
jäägu kitsaks
Linnavalitsus teatas plaanist laiendada Riia tänavat
Lunini ja Ravila ristmike
vahelisel teelõigul, lisades
linna poolt tulijatele veel
ühe sõiduraja.
Reaalsuses tähendab
see plaan veel ühe puuderea mahavõtmist kõnnitee
ja sõidutee vaheliselt haljasalalt ning sõidutee toomist kõnnitee piirile. Lunini
ja Vaksali ristmike vahele
jääval Riia tänava lõigul on
kitsas kõnnitee toodud
vahetult tiheda liiklusega
maantee äärde ning muudetud jalakäijatele raskesti
läbitavaks – tihe liiklus surub kõik liiklejad – nii jalakäijad kui ratturid – kõnnitee ühte serva.
Riia tänava laiendus
selleks, et autod saaksid
kiiremini kihutada läbi
elamurajooni punktist
A punkti B, kattub inimvaenuliku plaaniga, mille
koostasid nõukogude militaarsetest huvidest lähtuvalt KGB ideoloogid 1980.
aastail. Riia tänav pidi linna pooleks jagama ning
võimaldama nõukogude
militaarsetel ja julgeolekujõududel kiiret strateegilist
reageerimist ühiskonna
vastuhaku korral.
Miks on linnavalitsus
otsustanud läbi suruda
linnaelanikele vastuvõetamatu Riia tänava rekonstrueerimisplaani?
Maret Kark

Martin Nelis
liikluskorraldusteenistuse
juhataja
Riia tänava rekonstrueerimisel lõigul Peplerist Ravilani
lahendatakse linnast väljuval suunal eraldi vasakpöörderaja tähistamine Soinaste
tänavale eelkõige Sädest
Ravilani, kus eemaldatakse
arboristide poolt ülevaadatud kaks vana puud, millele
tehakse asendusistutus.
Lahendus tagab linnast
väljuval suunal sujuvama ja
ohutuma liiklemisvõimaluse
mööda kahte sõidurada.
Allikas: Tartu LV

Unistus Suur-Tartust
SAI ESIMESE HOOBI
Kelle lähinaabritest
ampsab haldusreformi
ettekäändel alla Taaralinn? Magusaim suutäis
on tänaseks juba läinud.
Ehkki riigihaldusminister
Arto Aasa ühendamiskirves
alla 5000 elanikuga omavalitsustele meid justkui ei puudutaks, ei maga ka siinsed
võimuesindajad, kes püüavad
ümberkorralduste valguses
valitsusala piire laiendada.
Kinnas heideti kõigile neljale
piiritagusele, Tartu, Ülenurme, Luunja ja Tähtvere, lisaks
üleaedsetele Haaslava ja Nõo
vallale.

Üksinda edasi
Meer Urmas Klaas rõhutas
eelnõu esitamisel ülikoolilinna vastutust ja võimalust seista
Lõuna-Eesti kui terviku arengu eest. “Seda me ka teeme,
olles ellu kutsunud Tartu Teaduspargi, sihtasutuse Tartumaa Turism ja mitmed teised
institutsioonid,” lisas ta.
Lõpptulemusena võiks linnavalitsuse arvates kogu maakond üheks omavalitsuseks
kokku koonduda. “Kuna see
juhtub, kas viie, kümne või
viieteistkümne aasta pärast
või varem, ei oska me öelda,
aga näeme, et ka see võiks olla
see eesmärk, mille suunas liikuda,” rõhutas Klaas. “Seda
mõtet kinnitab asjaolu, et täna
juba on meie poole pöördutud
konsultatsioonideks ka teistest
omavalitsustest, isegi väljastpoolt tänast Tartu maakonda.
Aga loomulikult fookus on
suunatud lähivaldadele.”
Maakonnas elaniku kohta
enim jõukust kokku kahmanud omavalitsus, Ülenurme
vald, otsustas aga suuremale
vennale korvi anda. “Läbirääkimiste alustamine ei ole
mõistlik ega põhjendatud.
Seega tegutseb aastal 2021
Ülenurme vald jätkuvalt iseseisva kohaliku omavalitsusüksusena,” viitas volikogu
esimees Heiki Sarapuu mullu

LAUSEGA
Väits pihus
linna peale

Ärimaja
kirjandusmekasse

Reede õhtul sai politsei väljakutse Lina tänava sotsiaalmajja, kus joobes mees olevat
trepikojas noaga vehkinud
ning hiljem, nuga käes, linna
poole jooksnud. Mõne minuti
möödudes jõudis sama härra
Turu tänava korteriukse taha,
avaldades soovi tuppa sisse
pääseda. Kuriteos kahtlustatav 40-aastane mees viidi esialgu kainenema.

Linnavolikogu võttis vastu ja
saatis avalikustamisele Vanemuise 21 detailplaneeringu, mis asub riikliku kaitse
all oleva arhitektuurimälestise – Tartu kirjanduse maja
– kaitsevööndis. Planeering
annab võimaluse krundil
asuva kolmekorruselise ärihoone laiendamiseks ning
on avalikul väljapanekul 5.
aprillist kuni 19. aprillini Tartu
infokeskuses raekojas.

50 000
Vähemasti lõunapoolne tükike jääb linnaisade unelmate puslesse lisamata. 
TARTU LV
vastu võetud arengukavale,
mis seab Ülenurmele eesmärgiks saada linnaregiooniga
tihedalt seotud turvalise elukeskkonnaga tunnustatud
vallaks.
Sarapuu rõhutas, et Ülenurme koondfinantsnäitajad on
Tartuga võrreldes märgatavalt paremad: näiteks laekus
mullu vallale tulumaksu elaniku kohta 814 eurot, linnale
aga vaid 631 eurot. “Kahes nii
erinevas omavalitsuses pole
enam võimalik tagada valla elanikele harjumuspärast
elukeskkonda ega teenuseid
praegusel tasemel,” resümeeris ta.
Lõunanaaber võib tartlastele trääsa näitamist endale
rahulikult lubada, sest nagu
ka Tartu vallal, on neil elanike piirmäär omagi jõududega
kuhjaga täis. “Ühinemisi võib
olla ka vähem ja väiksemaarvuliselt,” hoidus Tartu linnapea Klaas siiski pettumusest.
“Ei ole obligatoorne selle kaardi realiseerumine selle eelnõu järgi, kuigi see võiks olla
ideaalpilt ja meie eesmärk.”
Paraku tähendab Ülenurme
keeldumine sedagi, et keerulisemaks muutub ühinemine ka
4000 elanikuga Nõol, mis on
küll maakonnakeskusega tihedalt seotud, ent ühist piiri sellega ei oma. “Praeguse eelnõu
järgi Nõo ei saaks otse meiega

ühineda, aga juba on konsultatsioonidel kõlanud just
mõte, et me peaksime üheskoos tegema ettepaneku seadusandjale, et on võimalik ka
selline ühinemine, kus füüsiliselt omavalitsuste piirid kokku
ei puutuks,” rahustas Klaas.

Mis saab Kambjast?
Samas leidub visionääre, kes
veelgi suuremalt ette võtaksid.
“Miks on valikus Nõo, mis tegelikult on Tartust kaugemal
kui Mäksa?” päris linnavolikogu liige Jüri Ginter valimisliidust Vabakund. “Mis saab
Kambja vallast, kui mõlemad
naabervallad tulevad Tartu
linna omaks ja Kambjal ei ole
kellegagi ühineda, kuidas see
on mõeldud lahendada?”
Klaas kinnitas, et ust ei lööda kinni kellegi ees: konsultatsioone on peetud ka sootuks
kaugemate sõpradega Rannu
ja Piirissaare vallast. “Piirissaare vald on ju nii populaarne
vald, et temale on teinud ettepaneku näiteks Põlva maakonnas paiknev Räpina vald,” märkis ta. “Linnavalitsuse arvates
on mõttekas omavalitsusüksus kogu tänase maakonna
piirides ja sinna loomulikult
kuulub ka Piirissaare vald, kui
ta enne ei ole otsustanud koos
Meeksi vallaga Räpinaga ühineda.”
KAUR PAVES

eurot jagas linn olümpialootustele stipendiumideks ja
andekatele noorsportlastele
lisatoetusteks, ületades sellega eelmise aasta tippmargi
7000 euroga.

Kodu kanuudele
Rebase tänava lõpus järjepidevalt juba üle 65 aasta
tegutsenud paadisadama
territooriumile luuakse sel
kevadel kergete sõudepaatide hoiuala, kus eraisikud,
aga ka asutused, koolid ning
huviringid saavad hoida oma
kanuusid ja süstasid otse jõekaldale rajatavatel poomidel.

Kaks tosinat
patsiga poissi
Äsja sõlmitud suurtehing
Eesti piletimüügisüsteemi
Tpilet loojate ja maailma
juhtiva transpordiettevõtte
Transdev vahel loob Tartu
südalinnas asuvasse arenduskeskusesse veerandsada
uut töökohta.

SÄHVATUS

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW
USB • AUX • konditsioneer
istmed reguleeritavad • kõrge

511 6923
info@aurel.ee
aurel.ee/buss
Rendiauto

Tartu Ülikool võtab sisevalvetalitusse tööle

ADMINISTRAATORI (päevane töö, 1. aprillist, põhikoht) ja
SISEVALVETÖÖTAJA (öine töö, puhkuste asendajana).
Administraatori ja sisevalve töötaja ülesanne on hoone töötajate,
üliõpilaste ja külaliste teenindamine, hoones turvalisuse ja heakorra
tagamine, õppetegevusega seotud info vahendamine, sh vajaduse
korral infovahetus turvafirma, politsei ja TÜ valvekeskusega.
Sobivatel kandidaatidel on:
• vähemalt keskharidus
• arvuti kasutamise oskus kesktasemel (sh tekstitöötluse oskus)
• eelnev kogemus valveseadmete ja -süsteemidega töötamisel
• hea pingetaluvus ning tervis, mis võimaldab töötada 12-tunniste
vahetustega

Edukas kandidaat on kohusetundlik, aus ning tähelepanelik. Kasuks
tuleb eelnev turvatöö kogemus (sh valveseadmetega töötamise
kogemus) ning vene ja inglise keele oskus. Pakume vahetustega tööd
(vahetuse pikkus 12 tundi), head ja stabiilset töökeskkonda.
Kandideerimiseks palume saata CV ja kaaskiri koos palgasooviga
hiljemalt 31.03.2016 e-posti aadressile: andres.kriibi@ut.ee
Lisainfo tel 737 5101 (TÜ sisevalvetalituse juhataja Andres Kriibi).

Sepale munad
Mullu novembris käima lükatud ühisrahastuskampaania
Sepa staadioni renoveerimiseks pälvis loovusfestivalil
Kuldmuna 2016 kõrgeima
tunnustuse digitaalse reklaami kategoorias. Sellele lisaks
võideti sotsiaalkampaaniate
kategoorias Hõbemuna.

Omanikel omad
mured
Kui härra Maurus lubas raha
vastu võtta kas või südaöösel, siis 19- ja 20-aastased
noorsandid astusid esmaspäeval kell 6.20 Pikal tänaval
sammu edasi. Nimelt otsustasid isehakanud inkassaatorid tuttavale 31-aastasele
mehele kolakat anda, kuna
esialgsetel andmetel ei olnud kannatanu ühele meestest üüriraha tasunud.

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

KAINE ROOL: pildile on sattunud lausa kaks inimese
parimat sõpra. 
FACEBOOK / MÄRGATUD24 TARTUS
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KEEVITUSTEENUS
• malm
• alumiinium
• roostevaba
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Ürgset sidet loodusega said tunda ka noorimad külastajad. 

STEN SANG

Palametsa
pajatused
371.

Elusloodus tungis
MUUSEUMISSE
Teaduskeskus Ahhaa
elusaali laienduse valmimine võttis aega ligi
kolm kuud, kuid sellega
juurde saadud 250 ruutmeetrit ekspositsioonipinda toovad kaugeimadki ilmastikuimed
otse koju kätte.
Keskuse reservidest võetud
300 000 euro eest ette valmistatud juurdeehitust uudistama
oli saali avamise ajaks kella kaheks päeval kohale voorinud
tubli hulk huvilisi ja ajakirjanikke. On ju tegemist seni suurima investeeringuga pärast
uue maja avamist 2011. aastal.
Salapärast uut saali peitis enda
taga metallvärav, mis peagi üles
rulluma hakkas. Ukseava kohale installeeritud veeprinter
näitas publikule nullini loenduvat sinist numbrijada.
Siseneja paremale käele jäävad värviliste plastikpallidega
erinevad veeatraktsioonid, mis
jätkuvad nurgas pehmest materjalist telliskividega ehituslinnakuga. Saali lae all kõrguvad puutüved, millel ilutsevad
erinevad põnevad linnutopised. Topiseid saab lähemalt
uudistada rõdul asetsevatest
binoklitest.
Omapärane vaatepilt on silindrikujuline masin, mille

15

sees tekib tasapisi tornaado.
Kuna silinder on huvilistele
avatud, siis saab seista keset
tornaado tekkimist ja lasta
valgel tossul enda ümber loodusnähtus valmis keerutada.
Keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuhi Mathis
Bogensi sõnul oli haridusprogrammide populaarsuse kasvu
tõttu puudus õppeklassidest ja
nii otsustati rajada vahekorrus
eluslooduse saali. Saali tuli õppelaboratoorium ja uued eksponaadid. Bogensi kinnitusel
saab nüüd natuke põhjalikumalt kiigata eluslooduse sisse:
uudistada taimi ja linde. Lisaks
elavad ruumis tibud ja kümned
tuhanded sipelgad. Saali eesmärgina nimetab mees soovi
muuta metsa- ja looduseelu
kesklinnas aasta ringi kättesaadavaks.

Hinnaline merikotkas
Külastajate tagasiside kohta
nentis ta: „Seni on see olnud
suurepärane, lapsed ja ka meie
oma töötajad on väga vaimustatud uuest mängunurgast.
Seal saab iga huviline ehitada
pehmetest telliskividest oma
maja või kindluse.“
Bogensi sõnul on kõige populaarsem eksponaat veeprinter, mis oma olemuselt on
Baltikumis ja Skandinaavias

TARTU

ainulaadne. Maailmas on ta
ainulaadne, sest tal on väga
tihe trükistiil. Printeris on
olemas mitu juga, mille sisse
saavad huvilised trükkida või
joonistada, mida iganes nad
soovivad. Pärast teksti sisestamist prindib eksponaat sisestatu veejoana välja.
Uude saali paika pandud
kõige suurem topis kuulub Bogensi kinnitusel merikotkale
ja maksis ühes käibemaksuga
708 eurot. Teiste lindude hinnad jäävat saja euro ringi.
Lähiajal lisandub vaatamist
veelgi. Põnevaimaks saab ilmselt hallituse ja tolmulestade
maailm. „Meie püsiekspositsiooni täiendab igal aastal kaks
korda vahetuv ajutine näitus,”
kinnitas Bogens. “Järgmine
„Ahhaa, annab mängida!?“
avatakse mais ning novembris
avaneb külastajatel võimalus
näha filmieriefektide-teemalist näitust.”
Eelmisel aastal külastas
teaduskeskust kokku 214 000
nägu. „See teeb meist ühe suurima turismiatraktsiooni Eestis,” lisas Bogens uhkelt. “Kõige rohkem külastatakse meid
koolivaheaegadel märtsis, suvel ja oktoobris.“ Eelmise aasta
parimaks kuuks kujuneski just
märts 22 878 huvilisega.
STEN SANG

HÄÄ HIND!

eurot

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727
24 h • 1,09 €/min

Ennustuste tellimine,
ka kirjalikult:
ennustus.ee

On sul?
Siis on
järgmises lehes
selle asemel
sinu reklaam.

reklaam@tartuekpress.ee

56 488 967
www.vedamine.eu
andrus@vedamine.eu
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Foto: Grethe Rõõm (Värska Sanatooriumi pildikogu)
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Miks toimib
unikaalne Värska
ravimuda?

Ja milliseid haigusi saab muda abil tõhusalt ravida

K

UNIKAALNE KOOSLUS: vanniprotseduuris lahjendatakse ravimuda loodusliku
mineraalveega Värska-6, mis moodustab terves Euroopas ainulaadse ravikoosluse.

UURING: kõige paremaid tulemusi andis
just Värska ravipakett
Taastusraviarst Dr. Külli
Margus selgitab, kuidas toimib ravimuda ja miks soovivad
paljud inimesed just Värskasse
kuurortravile ja puhkama tulla.
Mida siis muda teeb ?
Leevenevad lihaspinged ja
sellest tingitud lihasvalud, veresooned laienevad, kiireneb südame töö ja aktiveerub vereringe.
Organismist viiakse välja liigne
vedelik ja sellega jääkained. Pärast mudavanni on nahk pehme,
hästi niisutatud.
Mudavann ei ole protseduur,
mida võtta kiiresti ja möödaminnes. Pärast vanni võib tunda
rahulikku ja sügavat lõõgastust.
Võib tekkida soov veidikeseks
tukastada, seda kõike tuleb
endale lubada. Kindlasti ei sobi
kohe pärast vanni hüpata autorooli!

Üksikust protseduurist juba piisaks seisundi parandamiseks?
Kõige optimaalsem on ikkagi
mitmepäevae raviaeg, mille jooksul
võiks võtta vähemalt neli-viis mudavanni. Lisaks massaaž, mis aitab
kaasa lihaspingete leevendamisele
ja ainevahetuse parandamisele.
Mis protseduure veel võtta, seda
peab juba igale inimesele eraldi
soovitama tema seisundist lähtuvalt. Sellepärast algavadki meil ravipaketid alati arsti vastuvõtuga.
Miks ikkagi tulla just
Värskasse kuurortravile?
2012 – 2014 a. teostati Eesti
spaades uuring osteoartroosi haigetele. Uuringus selgus, et kõige
paremaid tulemusi andis just
Värska ravipakett. Isegi 6 kuud
pärast ravi oli osalejatel vähenenud põlveliigeste jäikus ja valulikkus. (spavarska.ee)

ui mujal pakitakse iniHÜVA NÕU
mesi mudaravi käigus
Dr. KÜLLI MARGUS,
mähisesse, siis Värska
taastusraviarst
sanatooriumi külaline saab
mõnuleda mugavas, keha kuju
järgivas vannis, ehtsas ravimudas. Need rohelised vannid, mis
«Alati on vajalik kohandada
meenutavad pisut filme Egiptuse
individuaalselt igale inivaaraodest, on välja töötatud
mesele sobiv ravikompleks.
spetsiaalselt Värskas sanaKasutage juuresolevat suunatooriumi mudaraviprotseduuri
miskirja ning koostame teile
jaoks. Sarkofaagvann on kujunsobiva ja tõhusa raviplaani.»
datud nii, et keha oleks maksimaalselt lõdvestunud.
ses mudareaktoris. Hoidlasse
Vastavalt pikkusele paigaldab
tuuakse muda sanatooriumi
teenindaja jalgade toeks otsakõrvalt Värska lahe mudalaua ja asetab teie pea alla sooja
maardlast, kus seda kaevandaveega täidetud padja. Mudavann takse kord paari aasta tagant
võetakse temperatuuril 41-43
spetsiaalse laevaga järve põhkraadi. Te saate piisavalt aega, et jast.
end vaikselt sisse
Värska järvelibistada ning
muda on palju
Liigeshaigused,
soojendatud murikkalikum oma
nahaprobleemid,
daga harjuda. Kui
orgaaniliste ainete
lihaspinged,
perifeerse
olete üleni mudas,
poolest, võrreldunärvisüsteemi
ei taha te enam
na meremudaga.
sealt väljuda!
põletikud, kroonilised Samuti on järveKuum mudamuda meeldivama
valusündroomid,
vann mõjutab
lõhnaga ja parestress
ja
depressioon.
organismi termini talutav.
miliselt, selle
Kuna Lämmimõnus kreemjas koostis paitab
järv on kaugel suurest põllumateie nahka ning rikkalik orgaani- jandustootmisest ja tööstusest,
liste ühendite bukett tagab head
siis on selle ravimuda väga
raviomadused. Ja selle lõhn on
puhas, ei sisalda raskemetalle,
tõestuseks, et tegu on puhtast
radioaktiivseid aineid ega patoloodusest pärit ainega, millele
geenseid baktereid.
pole lisatud kunstlikke lõhna-,
Mudaravi sobib nii kosmeetivärv- ega säilitusaineid.
liseks protseduuriks kui tõsiseRavimuda voolab vanni otse
maks ravimiseks. Sobilik väga
mööda jämedaid torusid. Ta
paljude seisundite puhul, aga
liigub vanni mudahoidlast, olles võib olla mõnel puhul vastunäieelnevalt soojendatud spetsiaal- dustatud. (spavarska.ee)

SUUNAMISKIRI KUURORTRAVILE

7-päevasele muda- või pärlivannidega paketile «Nädal kuurordis»
18 raviprotseduuriga koos piiramatu Veekeskuse külastustega soodushinnaga 355 eurot (täishind 400.-) aprilli ja maikuu vahetuses.
REGISTREERIGE suunamiskiri ja broneerige endale koht telefonil
7993901 või e-postil info@spavarska.ee, kuna soodushinnaga kohtade arv
on piiratud. Lõigake välja käesolev suunamiskiri ning esitage see sanatooriumi saabudes. (MR-TE)
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ANEKDOODID
Porutšik Rževski hakkab ballile
minema ja pöördub oma tentsiku poole:
„Stepan! Mulle on kähku ühte
head anekdooti vaja, et ballil hiilata! Noh, siva!“
„Palun, Teie Armulisus,
anekdoot. Õpilane hilineb gümnaasiumisse, õpetajanna küsib,
miks ta hilines. „Viisin lehma pulli
juurde!“ vastab õpilane. „Aga kas
mõni talumees ei oleks võinud
seda teha?“ „Muidugi oleks, aga
pull teeb seda paremini.“
Ballile jõudnud porutšik
Rževski kibeleb kohe publikule
anekdooti rääkima:
„Härrased, ma kuulsin hiljuti
head anekdooti. Talumees läheb gümnaasiumisse ja teatab,
et tema noor isand täna kooli
ei tule. „Miks?“ küsib õpetajanna. „Läks lehma seemendama.“
„Aga kas pull ei võiks seemendada?“ „Muidugi võiks, aga minu
isand teeb seda paremini!“.“
***

SUDOKU

Mees kahtlustab oma naist
truudusetuses ja palkab tema
jälgimiseks eradetektiivi. Esimese jälgimispäeva õhtul teeb detektiiv mehele ettekande:
„Teie naine kohtus Raekoja
platsil võõra mehega. Nad jalutasid pargis, embasid ja suudlesid. Läksid kinno. Suudlesid ka
seal, filmi peaaegu ei vaadanudki. Pärast seanssi istusid nad autosse ja sõitsid ühte linnaserval
asuvasse villasse. Sisenesid majja, jõid veini, läksid magamistuppa, võtsid riidest lahti ja kustutasid tule. Rohkem ma ei näinud.“
„Kurat võtaks, mille eest ma
teile siis maksan?!“ vihastab
mees. „Nüüd oleme ju täpselt
sama targad kui hommikul!“
***
Proua Petersoni ukse taga laseb kella võõras mees ja küsib:
„Kas te olete voodis hea armastaja?“
Proua lajatab ukse kinni. Järgmisel päeval on sama mees jälle

platsis ja küsib:
„Kuidas te seksite?“
„Häbenege!“ käratab proua
Peterson ja lööb ukse kinni.
Õhtul küsib ta abikaasalt, mida
sellele võõrale öelda ja mees
soovitas:
„Ütle, et oled päris hea!“
Järgmisel päeval teebki naine
nii. Selle peale kostab võõras:
„Kui nii, siis öelge oma mehele,
et ta minu naise rahule jätaks!“
***
IT-mees istub baaris ja joob
õlut. Tema juurde tuleb keegi
neiu ja ütleb:
„Kui tahad täna õhtul hästi puhata, siis minu nimi on Pille...“
„Aga kui ma ei taha täna õhtul
hästi puhata, kuidas su nimi siis
on?“ küsib IT-mees vastu.
***
„Sa pidid ju tosina kanu ostma!
Aga ostsid hoopis koera!“ pahandab naine turult tulnud mehega.
„Aga kes siis kanu valvama
hakkab?“

CINAMON
Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!
28.–31.03 kell 16.30 Deadpool
25.–27.03 kell 12; 28.–31.03
kell 13.50 Alvin ja koopaoravad: oravad rattas
25.–27.03 kell 11.30; 28.–
31.03 kell 12 Aastaajad
25.–31.03 kell 12.15, 16.45,
20.30, 22.30 Klassikokkutulek
25.–30.03 kell 17.45, 22; 31.03
kell 17.45, 22.15 Silmad taevas
25.–31.03 kell 14 Päikesest
pimestatud
25.–30.03 kell 22.15; 31.03 kell
21.30 000: Idioodist agent
25.–27.03 kell 10.30 Väike
Tom ja võlupeegel
25.–31.03 kell 15.45 Kõik
teed viivad Rooma

31.03 kell 19 London on
langenud

25.–27.03 kell 10.45, 13.30;
28.–31.03 kell 11.30, 12.45
Zootropolis

25.–27.03 kell 16.30 Kotkas
Eddie

NÄITUS

25.–27.03 kell 11.45, 13, 15,
16.15; 28.–31.03 kell 11.45, 15
Kung Fu Panda 3

ANNELINNA RAAMATUKOGU

25.–31.03 kell 17 Lahkulööja
sari: Murdmatu

kuni 31.03 näitus Eesti kirjanike eksliibrised

25.–30.03 kell 20 Nõid
28.–31.03 kell 16.15 Perekonnavaled
25.–31.03 kell 13.45, 18.45,
21.45 Batman vs Superman
25.–31.03 kell 14.15, 19.20, 21.15
Minu pirakas Kreeka pulm
31.03 kell 20 Modell

RISTSÕNA

Batman vs Superman: Õigluse koidik

EHITUS

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

kuni 29.04 näitus Mänguasjamuuseum loeb!

Korstnate ehitus ja renoveerimine. Pikaajalised kogemused.
Tel 5625 1750, tomeli.ee.

Keskküttega korter Tartus. Tel
5681 1160.

Korterid, majad, majaosad

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni.
Kvaliteetne teostus ja garantii.
Tel 5820 2040.
Ehitus, remont, viimistlus- ja
lammutustööd. Tel 5858 6953.
Fassaaditööd. Katusetööd.
Tel 516 6152, info@ramest.ee.
Ivari Ehitus OÜ teeb ehitus- ja
remonditöid. Katused, saunad,
põrandad. Teeme ära ka väiksemad tööd. Tel 5885 5341.
Katuste ja fassaadide puhastus,
värvimine. Hinnad algavad 20 €.
Tel 5875 2110, www.abimehed.ee.
Katuste ja puitfassaadide ehitusja remonditööd. Tel 515 7062.
Kipsitööd, sisetööd, põrandate lihvimine, uste ja akende
paigaldus. Tel 5568 2671,
raudkapp@gmail.com.

kuni 18.04 raamatunäitus Elas
kord…

kuni 9.04 raamatunäitus Endisaegseid mereraamatuid

Soojustamine puistevillaga.
Tel 5665 0604, 502 0066,
puistevill@gmail.com.

Ehitus- ja remonttööd. Viilkatused, lamekatused, puitfassaadid, vihmaveesüsteemid,
hoonete ja abihoonete ehitus
jne. Tel 5662 9930.

kuni 18.04 nukunäitus Lapikeste lapsik lummus

LINNARAAMATUKOGU

Sanitaar- ja kapitaalremont.
Ehitus ja lammutustööd.
Tel 5837 2544,
viimistlus.lammutus@mail.ee.

Ehitame vee- ja kanalisatsioonitrasse ja eramute reoveepuhasteid ning teeme erinevaid
torutöid. Tel 551 1850.

kuni 16.04 Konrad Mägi Ateljee Seltsi maalinäitus, kunstnik
Viktoria Sikk

kuni 19.04 filateelianäitused
Samuel Golombi kogust:
Pillid postmarkidel, ümbrikutel ja postkaartidel ja Eesti
kirjanikud filateelias

kuni 28.03 Karin Karlssoni
maalinäitus Värvivärsid

Kõik ehitustööd ühest kohast:
www.innover.ee. Tel 5904 2174.

Aedade, väravate, väravaautomaatika, tõkkepuude müük ja
paigaldus. Tel 501 6453, nr1aiad.ee.

kuni 12.04 raamatunäitus Eesti Kultuurkapitali kirjanduse
sihtkapitali aastaauhinna
nominendid

Üldehitus,
Tartusfassaaditööd,
ja maakonnas.
katusedAitame
(KÜ-d,kinnisvara
eraisikud,
ettevõtted).
müümisel
ja üürimisel.
Tel 5850
9769,
Meelis
Karu, tel 511 5949
www.auna.ee.
Ene Lina, tel 504 8379

742 0240 • www.robinson.ee

KINNISVARA MÜÜK

Maamaja koos maaga. Hooned
võivad vajada renoveerimist. Tel
5674 9386.
Metsakinnistud (ka läbiraiutud),
põllumaa ja raieõigus. Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga. Tel
523 4445.
Ostan Tartu linnas suuremat remonti vajava korteri, majaosa
või maja. Tel 56 503 503, Marko.
Renoveerimist vajav korter
otse omanikult (v.a. Annelinn).
Tel 5340 8210.
Ridaelamu, maja või majaosa
(eraldi sissepääs, kasutuskord,
variandid). Tel 5554 0831.
Soovin osta reljeefsel maastikul
privaatse asukohaga elamuehituseks sobiliku maatüki või
vana talukoha Tartu või Põlva
maakonnas. Tel 529 5841.

KINNISVARA VAHETUS

Tel 7 420 240
5887 0888
www.robinson.ee

Kinnisvarateenused aastast 1997

2-toal heas korras korter (2/5,
rõdu, läbi maja) omanikult. Tel
5554 0831.

Vahetada 1- ja 2-toal mug
korter Tartus maja vastu Tartus.
Tel 5598 2175.

KOOLITUS

Elamumaad Tartust 7 km (2723
m², Jalaka 79401:001:0390; 3078
m2, Sarapuu 79401:001:0391).
KüsiKorterid,
lisainfot tel
529 0626.
majad,
majaosad

Tartus
ja maakonnas.
Majaosa
Kanepis
(vesi, kanalisatAitame
kinnisvara suur
sioon, saun,
kõrvalhooned,
ja üürimisel.
krunt).müümisel
Tel 501 4276,
5805 3766.
Kai Persidski, tel 5190 3394

Gert Suik, tel 515 3773
KINNISVARA
OST

1-2-3-toal korter või majaosa
Tartus või maal. Võib vajada
remonti. Erki, tel 504 0334.

AM-, A-, B-, BE-, C-, CE-kat
veokijuhi täiendus-, ADR ja
lõppastmekoolitus 90 €.
Tel 507 8230, Kalda tee 30,
www.sõiduõppe.ee.

2-3-toal korter Tartus või Ülenurmes. Võib vajada remonti. Tel
5673 3922, geosurfi@gmail.com.

Arvutijoonestamise (CAD) koolitus. CAD programmide müük.
zwcad@zwcad.ee

742 0240 • www.robinson.ee
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Emajõe Keeltekool: uued
kursused aprillis.
Tel 740 4050, info@emajoe.ee,
www.emajoe.ee.

KÜTE

Õunapuude ja hekkide lõikamine. www.kobruleht.ee.
Tel 525 2862.
Õunapuude lõikus ja okste
äravedu. Tel 5857 5519.

RIIDED
Jõe butiiki saabusid hea hinnaga uued tuunikad, retuusid ja
käekotid! Soola 10 (avaturg)
Märts - pühade kuu! Sel puhul
Antslas Põllu 7 hulgilaos pühadehinnad! Tel 5363 1196.

SÕIDUKID
1994.-2008. a sõiduautode
kokkuost. Väga kiired tehingud!
Raha kohe kätte! Tel 553 3060.
Müü oma auto meile. Sobiva
tehingu puhul raha kohe kätte.
Info tel 5823 2707.

LÕHUTUD KÜTTEPUUD
toores / kuiv

TEENUSED

30 cm, 1 ruum = 35 € / 40 cm, 1 ruum = 32 / 40 €
50 cm, 1 ruum = 30 / 38 €

Autode ja veoautode keretööd,
ümberehitus, taastamine.
Uued ja kasutatud keredetailid.
Tel 504 0334.
Boilerite puhastus, veemõõtjate vahetus, san-tehnilised
tööd. Tel 5646 9025, 734 8044.

Kask, lepp 30, 40, 50 cm.
Tel 557 6177.
Kuiv kasepind 30, 40, 50 cm.
Vedu, tšekk. Tel 5594 7098.

Elektritööd! Vajadusel tuleme
välja 24 h ööpäevas, 7 päeva
nädalas. Head hinnad!
Tel 513 7844.
Elektritööd. Tel 5609 3099.
Fekaalivedu. Tel 510 9995.
FIE Raivo Kägo. Likvideerin
ummistusi 24/7. Tel 521 4808.

Kuivad kütteklotsid ja kaminapuud, puit- ja turbabrikett,
küttegraanulid. Vedu tasuta. Tel
523 8332, 433 3130.
Kuivad puud 40 l võrgus (väga
kuivad, hind al 1.40 €, vedu tasuta). Tel 5631 5129.
Küttehall müüb kvaliteetset
puitbriketti, pelletit ja kütte
klotse. Hinnad soodsad. Tel
5687 8223, www.kuttehall.ee.

VÄIKEBUSSI
rent al 50€ päev
Citroen Jumper (2014)
9 kohta, püsikiirushoidja

diisel • 8,8 l/100 km • 110 kW • USB • AUX
konditsioneer • istmed reguleeritavad • kõrge

info@aurel.ee • 511 6923
aurel.ee/buss Rendiauto
Autoklaaside müük, paigaldus,
parandus, toonimine.
Klaasikahjude käsitlemine.
SIXKLAASID OÜ Tähe 127,
Tartu. Tel 5067180. www.sixklaasid.ee

Küttepuud lahtiselt ja võrgus,
vedu tasuta. Tel 5683 3404.
Küttepuud võrgus 40 l / 1.90 €.
Tel 5821 2229.

E T K N R 10.00 - 18.00 Telefon: 765 4202
Aadress: Ringtee 1, TARTU

HAUAPIIRDED VAASID PINGID

Metsakuiv okaspuu (50 sm, 35
€/rm, vedu tasuta). Tel 504 5307.

Kanalisatsiooni-, toru- ja elektritööd. Tel 735 3777, 5566 1888.
Kellassepp Annelinna keskuses.
Ehte-, prilli- ja
kellaparandus.
Patareivahetus
vaid 3,50 €!

Aktiivne remondi-, varustus- ja
halduskogemustega mees (61,
B-, C-juhiload) otsib tööd Tartus.
Tel 522 6934.

PÕLLUNDUS
Müüa kartulit (head sordid).
Tel 5805 7264.
Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee.
Viljapuude lõikus. Tel
5663 5728, www.õunapuu.eu.

Abimehed soodsalt erinevatele
töödele (remont, kolimine, jne).
Tel 5857 2110, www.abimehed.ee
Arvutite hooldus ja remont Tartus Tiigi 19 ja Küüni 5b. OÜ Maxi
IT, tel 545 222 00.
Arvutite ning monitoride
remont ja hooldus. Helista ja
vaatame, mis teha annab! Tel
5607 1018.
Autobussiteenused 29-, 51- ja
52-kohaliste bussidega (sh Venemaa). Tel 5373 8770,
noobelreisid@gmail.com

Tasuta kodumasinate ja vanaraua äravedu. Pakkuda võib ka
muud kila-kola. Tel 5386 9008.
Tänavakivide paigaldus, piirdeaiad, väravad. Tel 5623 3867,
www.clinkerservice.ee.
Vedu, kolimine utiliseerimine,
laadijad, ka klaverid, suur
kaubik. Tel 553 7638,
kiiredkolijad.ee.

Kändude freesimine.
Tel 5346 1476.
Likvideerin ummistusi,
san-tehnilised tööd (boilerid,
segistid, WC-potid, torud jne). Tel
5621 7955.

Ohtlike puude raie, hooldus,
äravedu, hekilõikus, okste purustamine spetsialistidelt soodsa
hinnaga. Töötame ka laupäeviti
ja pühapäeviti. Tel 5559 3732,
www.vikatimees.eu.
Ohtlike puude raie, puude
hooldus ja okste hakkimine. Tel
5664 1413, info@treeservice.ee.
Printerikassettide kiire täitmine! E–R 9–17, Raekoja 13, Tartu.
Tel 744 1100, www.futari.ee.
Rakke- ja salvkaevude puhastamine, süvendamine, kaevamine ja remont. Tel 5638 1774.

Väljaandja: Ajaleht OÜ, Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress
Vastutav väljaandja eksiilis:
Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

Võtan omale koju hooldamiseks
vanuri, võib olla voodihaige,
oma mööbliga päikesepaistelisse
ahiküttega majja. Tel 5599 5766.

TERVIS
Klassikaline üldmassaaž Tartus
(1 tund 15 €). Tel 5845 5296,
Jelena.
Tartu ülikooli hambaarstiteaduse instituut pakub võimalust
soodustusega juureraviks
III kursuse üliõpilaste juures
õppesemestri jooksul aadressil
Raekoja plats 6-219 esmaspäeviti
ja neljapäeviti. Samas tehakse
soodustusega igemeravi IV
kursuse üliõpilaste juures õppesemestri jooksul kolmapäeviti
kabinetis 219 ja reedeti kabinetis
305. Iga visiit maksab orienteeruvalt 9.10, lisanduda võib tasu
röntgenülesvõtte eest. Reg ja
info kl 8-13 tel 731 9857.
Tervendamise ja harmoniseerimise seansid. Elena – energiaterapeut ja rahva ravitseja (Moskva).
Ootan teid aadressil Elva, Kesk 9.
Registreerimine tel 5360 9798.

Keskealine maj kindlustatud
Jõgevamaa mees tutvub pere
loomiseks mõistva üksiku
naisega vanuses kuni 40 a. Olen
pahedest vaba. Tel 5801 5469.

Vanavara, pakkuda võib kõike.
Tel 513 2251.

Veneaegsed fotoaparaadid ja
neile sobivad erinevad objektiivid (Industar, Helios, Mir, Jupiter jne), makrolõõts, binoklid,
optika, albumid, vanad fotod,
negatiivid ja muu fototehnika.
Tel 5872 5458.
Plaanid kolida või said päranduseks korteri? Ostame üleliigse
vanakraami ja kola.
Tel 5649 5292.

Veotakso. Tel 501 5312.

61 a naine tutvub autot omava
korraliku härraga, kellele meeldib minu maaelu. Tel 5846 4613.

Ostame/müüme vanavara:
mündid, märgid, medalid,
ordenid, paberrahad. Võib
pakkuda ka kullast ehteid.
Meie pood asub Tartus
J. Kuperjanovi 62. E-post
emilia.collection@mail.ee.

Aabitsad, piiblid, teatmeteosed
ja nahkköites raamatud! Kunst!
Raha kohe! Tel 5803 6752.

Eesti Entsüklopeedia ja enne
1940. a ilmunud raamatud!
Taska köites raamatud!
Tel 5803 6752.

TUTVUS

Merevaigust kaelakee (lihvitud
vana kee eest tasun kuni 600 eurot) ja muud veneaegsed naiste
ehted (sõled, prossid, sõrmused,
käevõrud, käekellad jne). Huvitavad ka vanad nõud, kujukesed,
rahvariided, raamatud ja palju
muud! Alati hea pakkumine ja
aus asjaajamine. Tel 5639 7329,
Liina.

OST

Viljapuude lõikus ja okste äravedu. Tel 5344 1304,
www.ahillea.ee.

Kraanaga veok • kast 2,5x7 m, 12,5 t

SOODSAIM 5648 8967
VEOTEENUS Vedamine OÜ

Ropkamõisa lõngapoes uus
kaup! Linane lõim (kirivöö,
heegeldamiseks jne), 100%
puuvillane vaibalõim 7.50 €/
kg (erinevad jämedused), 100%
villane 8/3, 8/2, 8/1 lõng 25 €/
kg, kantpel 3 €/kg (kaltsuvaibale
sisse, kantimiseks), villane sokilõng ja 100% värviline villane
vaibalõng 15 €/kg, üleminekuga lõng, akrüül + villane alates
15 €/kg. Ropkamõisa 10 hoovis
Tartus, tel 520 7727,
www.aardlakaubandus.ee.

Septikute, mahutite, kaevupumpade/-pumplate müük
tootjalt. Transport ja paigaldus. Tel 5306 5322.

Hauakivide ja hauaplaatide
valmistamine. Tel 5691 7488,
www.kiviraie.ee.

OTSIN TÖÖD
38. a ehitus-remondimees
(tegelenud 14 a ehitus- ja
remonditöödega, olemas
universaalkerega auto, haagis
3x1,5 m, tööriistad). Oodatud ka
väiksemad tööd. Tel 5553 8686,
vaikne15@gmail.com.

Antsla hulgilaos, Põllu 7, kogu
kaup soodushindadega.
Ka aprillis hinnad all!
Helista 5363 1196.

Antiikesemete, hõbeda ja raamatute ost! Raha kohe kätte! Tel
5803 6752.

Ohtlike puude raie ja puude
hooldustööd. Tel 5686 6157,
info@nordicarb.ee.

Puitbrikett, puidupelletid,
kütteklotsid, kaminapuud.
Tel 514 4555, www.puitbrikett.ee

Santehnilised tööd, vannitubade remont. Tel 5813 5496.

Veo- ja kolimisteenus.
Tel 502 0426.

Ohtlike puude langetus, viljapuude kevadine hoolduslõikus.
Tel 5240 180, www.helmer.ee.

Puitbrikett, kaminapuu, kuiv
kütteklots. Tel 5197 8500.

San-tehnik. Tel 5344 8170.

Ehitus-, viimistlustööd; aknad-uksed ja nende paigaldus.
Töö kiire ja korralik. Head hinnad.
Garantii! Tel 510 0645.

Kohaletoomine TASUTA Tartus,
Elvas ja Tartu lähiümbruses!
Kaseküttepinnud (pikad ja
tükeldatud). Tel 5662 5014.

MÜÜK

Ehitus- ja renoveerimistööd
vundamendist katuseni. Kvaliteetne tulemus, garantii.
Tel 5820 2040.

Fotograafiteenus, fotomaterjali ja koduvideode digitaliseerimine. Tel 5808 4419,
fortiusfoto@gmail.com.

Tel 514 2173

Reisijate vedu kuni 20-kohalise
bussiga, hinnad km võrra soodsamad. Tel 5693 3682.
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Eesti lauanõude ja -hõbeda ost.
Üle Eesti! Tel 5803 6752.
EW- ja nõukaaegsed auto- ja
motoalased (Pobeda, IŽ-350,
IŽ-49, Ford jne) raamatud. Tel
5649 5292.

Raamatud, märgid, mündid,
postkaardid, ehted, hõbe, maalid jm vanavara. Tartus ja Elvas!
Tel 5649 5292.
Raamatute ost Tartus ja Elvas.
Pakkuda võib kõike. Tulen ise
kohale-raha kohe kätte!
Tel 5649 5292.

EW-aegsed kohvikannud,
vaasid, tuhatoosid ning Lorupi
sildiga klaasnõud. Raha kohe!
Tel 5649 5292.

Sarja „Seiklusjutte maalt ja
merelt“ raamatud (55 tk), hind
kuni 190 €. Tel 5663 9310.

Hõbedast lusikad, pitsid, ehted, esemed jm. Kokkuostudest
kuni kaks korda parem hind! Tel
5649 5292.

Vanad raamatud, maalid, graafika, märgid, medalid, mündid,
paberrahad, nõud, fotod, postkaardid, mööbel, samovarid,
kellad, ehted jne. Tel 5829 9810.

Kooli- ja muude
märkide ost!
Raha kohe kätte!
Tel 5803 6752.

VABA AEG
Kandlemuusika või Simmaniduo Sinu peole! Lisainfo
www.simmaniduokannel.eu
või tel 504 3202.

Kõik tsaari- ja EW-aegsed märgid ning nõuka ajal kogutud
märgikarbid. Tel 5649 5292.
Maalid, ikoonid, graafika (ka
nõuka perioodist). Muuda kasutuna seisev kunst rahaks!
Tel 5649 5292.

KAOTATUD
Tartus Kruusamäe tänaval
kaotatud 21. märtsil helesinise
kiviga hõbekõrvarõngas. Ausal
leidjal palun võtta ühendust tel
502 9063.

TK UEU LLU TLU SI
1 kuulutus =1€

+KM

(90 tähemärki)

tartuekspress.ee/kuulutused
kuulutus@tartuekspress.ee Ülikooli 1, Tartu
Lõunakeskuse ja Eedeni infolett E–P 10–21

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Kaur Paves kaur@tartuekspress.ee
Reporter: Kadri Külaots kadri@tartuekspress.ee
Reporter: Rauno Põld rauno@tartuekspress.ee
Reporter: Meelis Kaldalu meelis@tartuekspress.ee
Reporter: Janari Kintsiraud janari@tartuekspress.ee
Reporter: Sten Sang sten@tartuekspress.ee
Reporter: Aet Rebane aet@tartuekspress.ee

Tsensor: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee
REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (18 € / 3 kuud) telli@tartuekspress.ee
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REKLAAM

Neljapäev, 24. märts 2016

Küüni 5b,
TARTU

Tiibeti, t
restoranandoori ahju
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Toit koju ja kaasa

E–N kl 11–22
R–L kl 11–23
P kl 12–22

india

tudengitele -10% • kaasa -10%
Pakume maitsvaid samosasid, erinevaid
naanleibasid, India-pärast tandoori ahjus
küpsetatud kebaabi ja palju muud head.
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Invaabivahendid
müük - laenutus - nõustamine

Invaabivahendite müük ja laenutus
abivahendikaardiga soodustingimustel
Valikusse kuuluvad: ratastoolid, hooldusvoodid,
kargud, mähkmed, rulaatorid, potitoolid jpm.
Asukoht:
Kalda tee 24, Tartu
Telefon: 55 650 060
www.invaabivahendid.ee

AS Y
LO
SAD

LAEN KODU OSTUKS, REMONDIKS
JA EHITUSEKS. LAEN KORTERELAMULE.
Tutvu tingimustega www.eluasemefond.ee
ja vajadusel konsulteeri telefonil 742 3292.
Laen on finantskohustus. Mõtle läbi oma rahalised
vajadused ja laenu tagastamise võimalused.
Krediidi kulukuse määr on 6,36% ja krediidi kogukulu 5812,50 €
tingimusel, et laenusumma on 5000 €, fikseeritud
intressimäär 6% aastas, tähtaeg 5 aastat ja lepingutasu 25 €.

www.sadloy.ee
www.pkp.ee

ILA

sihtasutus

E–R 8–17.30
L 9–14
Ravila 51, Tartu
Tel 534 534 99
5664 3661
744 7719

RAV

TARTU ELUASEMEFOND

BETOONI

UUED REHVID SÕIDUAUTODELE,
KAUBIKUTELE JA DÞIIPIDELE
• Mootori ja veermiku remont
• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Rehvide müük ja montaaþ
TUDORI AKUDE MÜÜK
(garantii 3 a)

175/65 R14 al 34 €
185/65 R15 al 36 €
195/65 R15 al 37 €
205/55 R16 al 39 €
205/60 R16 al 45 €
215/55 R16 al 48 €
215/60 R16 al 48 €
215/65 R16 al 56 €
215/50 R17 al 54 €
215/55 R17 al 54 €
225/45 R17 al 44 €

225/50 R17 al 55 €
225/55 R17 al 57 €
225/60 R17 al 79 €
245/70 R16 al 78 €
225/65 R17 al 62 €
235/65 R17 al 66 €
235/60 R18 al 73 €
195/70 R15C al 49€
205/65 R16C al 59 €
215/65 R16C al 55 €
235/65 R16C al 70 €

Saadaval palju teisi mõõte.

